Fylloton
Telitalálat a problémák
megoldására, növényei
kondicionálására
A kiugróan magas aminosav tartalma,
növényi alapanyagból, enzimatikus
úton lett feltárva, így a növények könynyedén tudják beépíteni szervezetükbe a kész tápanyagot lombon és gyökéren keresztül is. Stresszhelyzetekben
– hideghatás, gyomirtási stressz, víznyomott területek – kondicionálására, aszály mérséklésére, zöld felület
növelésére a készítmény kiemelkedő
hatékonysággal használható. Amenynyiben plusz energiára van szüksége
a növénynek, vagy a tápanyagfelvétele egyéb okok miatt időjárás, gyökérvesztés korlátozott, válassza Ön is a
Fylloton biostimulátort.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Kószó Lajos • +36209317825 • koszo@biolchim.hu
Czikó Dénes • +36303844285 • cziko.denes@biolchim.hu
Csatordai László • +36306916391 • csatordai.laszlo@biolchim.hu

www.biolchim.hu

Biolchim BIOSTIMULÁTOROK
A biostimulátorok általánosságban:
• növelik a termés méretét,
• javítják a beltartalmi értékeket,
• hatékonyan segítik elő a termésképzéssel és termésnövekedéssel összefüggő növényi felépítő folyamatokat,
• magasabb össztermést eredményeznek,
• fokozzák a növény stressztűrőképességét.
FYLLOTON
Növényi alapú aminosavkivonatokat tartalmazó
termésfokozó szerves műtrágyaoldat

NOV@

• Serkenti a növekedést és sejtosztódást

Magas szervesanyagtartalmú talajkondícionáló

• Kevesebb terméselrúgás, jobb kötődés

• Fokozott gyökéraktivitás, hatékonyabb tápanyagfelvétel

• Stressz (jégverés, fagykár, fényhiány miatti lelassult fejlődés) utáni
jó regeneráló hatás

• Egyöntetűbb termések, magasabb össztermés

• Fokozza a tankmixbe kevert műtrágya hatékonyságát

• Javuló talajszerkezet, talaj mikrobiológiai aktivitásának növelése

• Speciális hatóanyag  több mint 20 féle növényi aminosav koncentrált elegye

• Speciális hatóanyag  aminosavak, poliszacharidok, szerves
savak, növényi kivonatok

• Dózis:1,5-2 l/ha

• Dózis:15-20 l/ha beöntözve vagy mikroszórófejes öntözéssel

SPRINTALGA

NOV@GR

Intenzív gyökereztető és minőségjavító készítmény

Magas szervesanyagtartalmú talajkondícionáló granulátum

• Segíti a gyors begyökeresedést, stimulálja a hajszálgyökerek
fejlesztését

• Segíti a gyökérzet fejlődését és a hatékonyabb tápanyagfelvételt

• Növeli a termés méretét és átlagsúlyát
• Hatékonyabb tápanyagfelvétel
• Speciális hatóanyag  alacsony molekulasúlyú peptidek
és koncentrált algakivonat keverék
• Dózis: – gyökereztetésre:
2,0-2,5 l/ha beöntözve
– a termés minőségének javítására: 250 ml/ha lombkezelés

• Kompaktabb növényállomány,rövidebb ízközök

• Elősegíti az optimális vegetatív/generatív egyensúly kialakulását
• Javuló talajszerkezet, talaj mikrobiológiai aktivitásának növelése
• Speciális hatóanyag  fulvo- és humuszsavak, aminosavak,
glicin-betain, növényi kivonatok
• Dózis: 250-500 kg/ha

SUNRED

GLOBALGA

Érésgyorsító biopromóter

Speciális a termés kötődést
és termésnövekedést elősegítő termék

• Magasabb cukortartalom

• Intenzívebb színeződés

• Növeli a termés méretét és egyöntetűségét

• Nem rontja a termés szállíthatóságát és tárolhatóságát

• Intenzívebb virágzás és jobb kötődés

• Koraiságot fokozza

• Stresszes időszakokban kevesebb terméselrúgás

• Speciális hatóanyag  monoszacharidok, aminosav prekurzorok,
oxilipinek, növényi kivonatok

• Jobb szállíthatóság és pultállóság
• Speciális hatóanyag  koncentrált algaszuszpenzió,
szerves molekulák és nagytisztaságú tápelemek
• Dózis: – szabadföldön:
– hajtatás:

• Dózis: – szabadföldön:
– hajtatás:

3-5l/ha
350-400ml/100 l

2,5 l/ha
50-150 ml/100 l

RIZAMMINA
Csúcskategóriás NPK+mikroelem tartalmú lombtrágya
biostimulátor kiegészítőkkel
• Javítja a beltartalmi értékeket
• Kimagaslóan jó tápelemhasznosulás
• Stimulálja a hajtásnövekedést
• Magasabb össztermés
• Speciális hatóanyag  NPK, kelatizált mikroelemek,
aminosavak, algaszuszpenzió, humuszsavak
• Dózis: – szabadföldön:
– hajtatás:

2,5 kg/ha
250 g/100 l
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